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Cea de-a patra întâlnire de lucru organizată în cadrul proiectului  

CLAY – “Cross Sector Support for Innovative and Competitive Artistic 

Ceramic SMEs” 

Regiunea Sud-Vest Oltenia, 29 mai 2020 
 

 

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de partener al 

proiectului CLAY – “Cross Sector Support for Innovative and Competitive Artistic Ceramic 

SMEs”, a organizat cea de-a patra întâlnire cu actorii regionali relevanți din domeniul ceramicii 

artistice. Reuniunea, la care au participat reprezentanți ai mediului de afaceri și reprezentanți ai 

autorităților publice de la nivel regional, a fost organizată virtual prin intermediul platformei 

ZOOM, în data de 29 mai 2020.  

Evenimentul online a debutat cu o prezentare cu privire la stadiul implementării 

proiectului, experții CLAY de la nivelul ADR Sud-Vest Oltenia parcurgând toate activitățile 

desfășurate până în prezent. De asemenea, în cadrul întâlnirii, s-a discutat cel de-al doilea raport 

referitor la analiza nevoilor din sectorul ceramicii. Au fost evidențiate principalele nevoi ale 

artiștilor ceramiști din Regiunea Sud-Vest Oltenia și posibile soluții identificate pentru acestea. De 

asemenea, în cadrul evenimentului, a fost organizată și o dezbatere cu privire la instrumentul de 

politică pe care îl vizează proiectul CLAY și la elaborarea planului de acțiune care va conține 

detalii despre modul în care vor fi implementate lecțiile învățate din această formă de cooperare, 

pentru a îmbunătăți instrumentul de politică selectat la nivelul Regiunii Sud-Vest Oltenia.  

La finalul întâlnirii, participanții au avut posibilitatea să discute despre necesitățile lor de 

finanțare, iar membrii echipei de implementare a proiectului CLAY, de la nivelul ADR Sud-Vest 

Oltenia, au prezentat oportunitățile disponibile în acest sens. 

Evenimentul s-a încheiat cu o sesiune de discuții libere axate, în special, pe modul în care 

participanții vor putea oferi sprijin pentru realizarea următoarelor acțiuni care vor fi organizate în 

cadrul proiectului. 

Informații suplimentare despre proiect se regăsesc la adresa: 

https://www.interregeurope.eu/clay/.  
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